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Syfte  
Majornas Samverkansförening är ett paraply för invånare och föreningar som 

samverkar i stadsdelen för en aktiv fritid med fokus på barn och 

ungdomsverksamhet. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid Karl Johans torg 

och en mängd stora som små projekt och aktiviteter. MSF driver allt från 

Majornadagen till popskola, hip-hop studio, Tjejskate, allgenerations-

verksamheter, folkkök och mycket mera.  

 
MSF stöttar och skapar barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med ideella krafter i 
föreningar och i samverkan med kommunala verksamheter. MSF engagerar och stöttar 
medlemmar, såväl enskilda som föreningar.  
 
Helhetstanken och                                                                            
Maj- och Linné                                                   .                           
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                               
                .  
 
Detta gör vi bland annat genom att erbjuda lokal för föreningars verksamheter. Vi finns 
också som bollplank för den som vill påbörja små som stora projekt samt stöttning i 
uppstartandet och utvecklande av idéer.  

 
Sammanfattning 
I och med det Idéeburna offentliga partnerskapet (IOP:t) har MSF en anställd på plats 
vilket har gett ett utökat utrymme att både skapa ny och utveckla befintlig verksamhet. 
De tre gemensamma mål som föreningen ämnar arbeta med genom IOP:t är -Mobilisera 
närsamhället i arbetet mot Cannabis, Utveckla metoder för att stärka jämlik hälsa genom 
ökad kreativitet och fysisk aktivitet samt att pröva olika sätt att samverka över staden 
för att minska segregationen.  Målen har berörts genom allt från sommaraktiviteter till 
Majornadagen, Junis verksamhet, studion med mera. Nya verksamheter och projekt 
under året har bland annat varit Mosaikfabriken, Aktivitetsläger, Sommaröppet, 
Kakförsäljning, Folkkök samt utökad Tjejskejt. Tidigare verksamhet som Musiken, 
Majnavet, Majornadagen och Junis har kört på under året. Aktivitetshuset har även 
fortsatt hyra ut i större utsträckning till medlemsmöten och kalas. 
 
Under året har också en satsning på att rusta upp föreningen, både in och utvändigt 
fortsatt. Bland annat är numera köket mer användarvänligt. MSF har också utökat sina 
kontaktnät med ett flertal nya medlemsföreningar samt kontakter inom både 
föreningsförvaltningen och SISU-Idrottsutbildarna. Vi har också deltagit i ett flertal 
möten med bland annat Aktivitetsgruppen som jobbar cannabisförebyggande i 
stadsdelen samt pratat om social hållbarhet med nämnden. Vi har också påbörjat ett 
arbete kring strukturen runt anställda, projekt och styrelsearbete. Detta betyder att vi 
går igenom avtal, rutiner, allmänna villkor, förmåner och rutiner kring anställda liksom 
avtal med våra medlemsföreningar. 



 

Medlemsföreningar
 
Azalea BK 
Adopterade Koreaners förening 
                        
Bryggan 
                        
                        
                                   , FMN  
Forum för Feministiska föräldrar, FOFF 
                                  
                                        
          an Majorna 
Junis 
               
KRIS 
Unga KRIS 
Majornas BI kooperativ 

Majornas BK 
                      
Majornas IK  
                             
Majornas Ungdomsklubb, MUK 
                         
Masthuggets BK 
                     -        
                     
Bildningsverksamhet NBV  
                            
ResursRestaurangen 
Sandarna BK  
               
Uruguayska rådet 
                             
          

UNF 
 
 

Enskilda medlemmar 
 
Majornas Samverkansförening har cirka 250 enskilda medlemmar. 
 

Styrelse  
 
Ordförande: Hans Zickerman 
Kassör: Börje Carlsson 
Ledamot 
Kalle Karlsson 
Patrick Idström 
Kenneth Fahlström 

Ingmar Gunnard 
Gunilla Bergström 
Suppleant 
Elin Piel, Jonas Lübeck 
& Petur Johannesson 

 

 

Valberedning & revisor 
 
Valberedning: Santiago Cambôn  
Revisor: Ronny Bengtsson och Bengt Klang 

 

            
 
MSF har haft ett 20-tal individer anställda genom flera olika projekt samt administrerat 
löner för flera av våra medlemsföreningar. Bland annat genom sommarverksamheterna, 
Majornadagen med flera. Vi har också ett par personer anställda inom städ och ekonomi.  
2016 är det andra året som föreningen haft en samordnare i huset. Anställningens 
omfattning har varit på 80 %. 
 



 
Aktivitetshuset  
Aktivitetshuset är en drogfri, social och kulturell mötesplats för människor i alla 
åldrar. Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionalitet, religion, könsidentitet eller ålder. Under 2016 har det främst skett 
en utökning av verksamhet under sommaren men även hösten med Mosaik, 
Schack m.m. 
 
Aktivitetshuset, som är navet för föreningens verksamhet, är beläget          
                            l Karl Johans torg. MSF hyr lokalerna, 269 kvadratmeter, av 
kommunens lokal   rvaltnin                                                 
                                                                          -flagg.  
 
Popskolan och replokalen 
Popskolan är för personer mellan 10-15 
år som vill spela i band. Under 2016 
handleddes ca 15 personer i olika band 
en gång i veckan . Syftet är att erbjuda 

unga en plats att, med handledning, kunna 

utvecklas musikaliskt ihop med andra. Vi 

vill också bidra till en mer jämställd 

musikscen. 

 

Replokalen har också används på kvällar 

och helger av 5 band. Fredagar har vart 

reserverade till rep för Hip Hop studion 
inför spelningar. 

 
Antal deltagare:  
Ledare: Pontus Palmgren & Michaela 
Wästlund 
              : NBV, MSF, 
hyresgästföreningen.  

 
Hiphopstudion  
                                i 
Aktivitetshuset som bedrivs i 
studiecirkelform. Syftet är att erbjuda 

unga en plats att, med eller utan 

handledning, kunna utvecklas musikaliskt 

och få en meningsfull fritid. Genom att 
skriva och använda sig av text beskriver 
också deltagarna sitt liv och bearbetar 
saker som de funderar    .  
 
                                     
                                
                                      
                                 
                                          

o                                    
          .  
 
Deltagare: 56 st varav 47  pojkar och 9 
                      -                         
helt kostnadsfri.  
 
Ledare: Enver Ramirez               : NBV & 
MSF. 

 
Trumkurs 

                              
                                         
                               
                                      
                                 . Det har 
varit 5 trumkursdeltagare under 2016. 
 
           kursen                        
                      trummorna         
                                        
                                       
                                     
                                 .  
 
                                         
                                            
                                             
                 , stort som litet.  
 
Ledare: Pontus Palmgren & Miriam 
Brattgård 

              : NBV & MSF.  

 
Junis  
Under hela året har Junis haft två 
barngrupper                    . De har 
både haft sin ordinarie grupp som hållit 
träffar under onsdagar hela året. Junis 



har även haft en teatergrupp igång 
under våren.                          
                                          
GPS-skattjakt. Junis hade också ett läger 
under sportlovet på Aktivitetshuset 
samt deltog i Majornas 
Samverkansförenings Aktivitetsläger 
under ett par dagar. Målet var att Junis 
skulle komma igång med en grupp på 
Mariaträffen under året men eftersom 
öppningen av Mariaträffen dröjde 
började Teatergruppen på 
Aktivitetshuset istället. 
 
Ledare: Simon Thörn och Amanda Ylipää 
              : Junis, MSF, NBV.  

 
Tjejskejten 
Under året har Johanna Juzelius och 
Caroline Forselius med assisterande 
tränare Veronika och Alva hållit i 
Tjejskate. Syftet har varit att ge unga 
tjejer stöd och pepp att vilja ta plats i 
utemiljön som ofta är dominerad av 
pojkar. Med hjälp av ett utökat stöd från 
Hyresgästföreningen samt Ideér för 
Livet har skejten under 2016 kunnat 
hållas på två platser i Majorna, Karl 
Johans torg och Plaskdammen. Skejten 
har alltså bedrivits två gånger i veckan 
under vår och höstsäsong så länge 
underlag och väder tillåtit. Skejten har 
vart välbesökt på båda ställena. 
 
Deltagare: ca 35 flickor i åldern 6-        
                                 .  
Ansvarig: Johanna Juzelius, Caroline 
Forselius, Veronika och Alva. 
              : Hyresgästföreningen, Ideér 
för livet, NBV. 

 
Majspelet 
Majspelet har varit ett större 
teaterprojekt med syfte att berätta vad 
som hände med dem som inte kom iväg 
till Amerika. Grundhistorien utspelar sig 
kring 1880- talet i Majorna. 
Initiativtagare till Majspelet är 
Hyresgästföreningen Västra Göteborg.  
Då finansieringen inte kommit in för att 
kunna fullfölja projektet har Majspelet 
tyvärr fått läggas ner. Återrapportering 
har skett under 2016.  
 
Ledare/ansvarig: Vanja Nilsson 

Möjliggörare: Hyresgästföreningen, 
Göteborg & CO, Västra götalandsregionen, 
MSF, NBV.  
Samarbetspartners: Teater UNO, , 
Föreningen Gamla Majgrabbar/Töser, NBV,  
Unga Folkteatern. 

 
 
Brobygget -språkworkshop  
Brobygget är ett samarbete mellan 

Majornas Samverkansförening och SFI-

studium som pågått i huset sedan hösten 

2015. Målet har varit att skapa positiva 

upplevelser kring användandet av det 

svenska språket och hitta nya vägar i 

samhället. Vi vill bygga broar över 

språkliga och kulturella gränser samt 

skapa nya möten mellan individer. I 

Augusti 2016 anställdes Paul Wallner med 

stöd från Social resursförvaltning för att 

kunna driva vidare projektet.  

Under hösten har det blivit 7 nya 
workshops med 5 
föreningar/organisationer 
11 klasser har besökt oss 
(9 unika). 
Uppskattningsvis har 180 unika 
personer tagit del av höstens 
workshops.  
 
Ledare/ansvarig: Föreningar och 
organisationer i Göteborg samt Paul 
Wallner, Laila Bolus, Josefin Persson & Stina 
Lindgren. 
 
Möjliggörare: Social Resursförvaltning, MSF, 
SFI-Studium, NBV. 

 
         
MSF                                     
                                          
                                        
                                              
                                         
                                
samtidigt erbjuda b                       
               .  
 
Under hösten 2016 har föreningen 
startat upp folkkök igen tillsammans 
med Hyresgästföreningens projekt 
Ekologisk stadsdel 2.0 och föreningen 
ResursRestaurangen. Tillsammans med 
ResursRestaurangen är nu syftet, 
förutom att vara ett vardagsrum och en 



mötesplats för Majbor, att minska 
resursanvändandet. Detta betyder att all 
mat i folkkök görs utifrån matsvinn och 
är vegetarisk samt ekologisk så långt 
det går. Numera finns ekonomi att ha en 
anställd som ansvarar för 
volontärinsatserna på plats samt 
matsvinnhämtning, inköp och 
kompostering. 
 
Ansvarig: MSF & ResursRestaurangen. 
  
              : MSF, Hyresgästföreningen, 
Ekologisk stadsdel 2.0, NBV, 
ResursRestaurangen.  

 
Majnavet 
Majnavet startades av Ekologisk 
stadsdel Majorna 2.0 med syfte att 
samla alla goda krafter i Majorna-Linné 
med intresse att bygga en lokal 
infrastruktur för en resurssnål livsstil. I 
navet ingår både föreningar, 
organisationer, privatpersoner och 
lokala handlare och företag. Tanken är, 
bland annat, att vara en kreativ 
mötesplats och en stark röst med 
mandat för lokalt hållbarhetsarbete. 
Under 2016 har cirka 4 möten hållits. 
Navet har under året mestadels arbetat 
med att hitta rätt former för hur det 
fortsatta arbetet skall se ut framöver.  
 
Ledare/ansvarig: My Welther 
Medverkande: Hyresgästföreningen, 
Ekologisk stadsdel 2.0, MSF, Leffe på hörnet, 
ResursRestaurangen, Kajodlingen m.fl. 

 
Mosaikfabriken 
Mosaikfabriken är ett ungdomsprojekt 
som NBV driver sedan 2013. Projektet 
går ut på att med hjälp av skapande 
konst få ungdomar engagerade i sin 
närmiljö. Mosaikfabriken åker runt på 
olika platser i Västra Götaland under 
ledning av den prisbelönte konstnären 
Saber Alipanah. Flera av verken pryder 
redan utvalda delar av 
Hammarkulleparken, Biskopsgården, 
Hjällbo, Kungstorget med flera. 

Under hösten har Mosaikfabriken 
huserat i Aktivitetshuset på torsdagar 
där vi tillsammans skapat konst som 

sätts upp i Majorna med hjälp av 
Familjebostäder. Varje träff har haft ca 
3-25 barn, ungdomar och vuxna. 

Ansvarig: NBV & Saber Alipanah med 
kollegor. 
  
              : Familjebostäder, NBV & MSF. 

 
Fritids, Karl Johans skola 
Under våren 2016 har Karl Johan 
skolans fjärde-klassare haft fritids i 
lokalen på eftermiddagarna. De har 
vistats i lokalen mellan kl 14-17 alla 
vardagar i veckan. Många från fritids 
har också medverkan i ex tjejskaten och 
popskolan. Hösten 2016 flyttade fritids 
in i skolan igen. 
 
Ledare: Kåre Ander och Patric Öblad 

 
Upprustning av Aktivitetshuset 
Under 2015 fick föreningen anslag från 
Barnhusfonden för upprustning av 
Aktivitetshuset på Karl Johans torg. Vi 
har bland annat målat om, uppdaterat 
Hip Hop studion, ljudisolerat samt gjort 
en större uppdatering av köket för att 
bli mer användarvänligt för våra 
föreningar.  
 
Möjliggörare: Barnhusfonden 

 
Lördagstango 
Vid ca 8 tillfällen har Marcelo hållit i 
Tangokurs i Aktivitetshuset under vår 
och sommar.  
 
Möjliggörare Marcelo Beltran 
 
Cookiejar kakförsäljning 
Under vår och höst har ett gäng 
ungdomar haft kakförsäljning i huset 
vid ca 4 tillfällen. Syftet har varit att, 
genom ett skolprojekt, sälja bakverk och 
skänka vinsten till olika 
välgörenhetsorganisationer. 
 
Ledare/ansvarig: Suteni Gunnarsson, Ellen 
Gremlin m.fl 
Möjliggörare: NBV & MSF 

 



                      
Aktivitetshuset  
                                      
                                  
                                  . 
Enastående föräldrar: Har anordnat 
fester, möten och loppisar. 
Azalea BK har haft ett flertal möten. 
Forum för feministiska föräldrar 
Har haft verksamhet i lokalen, bl.a 
julavslutning, möten m.fl. 
                                      
                         . 
Majornas BI-kooperativ har haft 
honungsslungning. 
Föräldranätverket i Majorna-Linné har 
haft ett par möten i huset. 
m.m. 

 

Annan verksamhet i Aktivitetshuset  
                                      
                                            
                             ca 30 
uthyrningar i form av medlemsmöten, 
kalas m.m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariaträffen 
Mariaträffen är en drogfri, social och kulturell mötesplats för personer över 18 
samt barn i vuxet sällskap som drivs av stadsdelen Majorna-Linné. Mötesplatsen 
öppnade under 2016 och har i MSF:s regi hyrts ut till boende och föreningar på 
kvällar och helger.  
 
Majornas schacksällskap 
Under hösten 2016 har Majornas 
Schacksällskap haft schackträffar på 
fredag eftermiddagar på Mariaträffen 
vid cirka 17 tillfällen. Schacken har varit 
välbesökt av både ung som äldre. 
 
Ansvarig: Majornas Schacksällskap. 
  

Tjejskejt 
Under året har Johanna Juzelius och 
Caroline Forselius med assisterande 
tränare Veronika och Alva hållit i 
Tjejskate. Syftet har varit att ge unga 
tjejer stöd och pepp att vilja ta plats i 
utemiljön som ofta är dominerad av 
pojkar. Med hjälp av ett utökat stöd från 
Hyresgästföreningen samt Ideér för 
Livet har skejten under 2016 kunnat 
hållas på två platser i Majorna, Karl 
Johans torg och Plaskedammen vid 
Mariaträffen. Numera finns alltså en 
uppsättning brädor, skydd och hjälmar 
på Mariaträffen. Skejten har vart igång 

så länge vädret tillät och under 
perioden som plaskdammen inte var 
vattenfylld. Detta är första gången vi kör 
även i plaskdammen och träffarna har 
dragit ett gäng. Förhoppningen är att 
detta växer ytterligare till 
nästkommande år. 
 
Deltagare: ca 5-20 flickor i åldern 6-        
                                 .  
Ansvarig: Johanna Juzelius, Caroline 
Forselius, Veronika och Alva. 
              : Hyresgästföreningen, Ideér 
för livet, NBV. 

 
 
                                      
    Mariaträffen               
                                  .  
Nattvandrarna: Har anordnat 
uppstartsmöten i lokalen 
Yoga: Lokalen har även hyrts ut två 
kvällar i veckan för Yoga. 
 

 



Arrangemang  

 
Majornadagen  
                                                                              10 
september. Syft                              livets bredd och att skapa gemenska           
                                                                         sol,                
aktiviteter samt många nya föreningar. På scenen hade vi trollkarl samt u              
          verksamhet.             å                    å                   å   
publiken mot slutet! Scenens framträdanden lotsades med trygg hand av Amanda 
Larsson från Göteborgsbandet Judith.                                  ca 1800 personer.  
 
2016 hade Majornadagen Ekologiskt tema tillsammans med Ekologisk stadsdel 2.0 och 
med Familjebostäder i ryggen. Detta innebar bland annat att Familjebostäder stod för 
sopsortering på plats, Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0 ordnade så man kunde få se och 
prova olika unika former av cyklar, tema remake m.m. 

 
                                         
Stenhuset /Kultur & Fritid Majorna-Linne                    ,                        
                                                         , Azalea BK              
                                     , Majornas Socialdemokratiska förening, Mamas 
Retro, Svenska Teqbollförbund,                                                 , 
Kommunistiska partiet, Socialdemokraterna, Junis, Majornas Boxningsklubb, 
Sjöfartsmuseet, Göteborgs Räddningsmission, Frivilligcentralen Chapman, Västfront 
Produktion, NTF Väst, Spelets Hus, Allez Fäktförening                       
                                              , Haga Taekwondo, Mariaträffen, 
Nattvandrarna Göteborg, Frälsningsarmens Familjecentral, Individuell människohjälp –
Move it, Team Top Hat, Göteborgs och Co/Göteborg 400-årsjubeleum 2021. 
 
Ansvarig: MSF, NBV-personalen, Hyresgästföreningen och 10                        .  
 
Mö                                                                 -      , NBV, MSFs 
me               r, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Robert Dickssons stiftelse, Wallenstam 
samt Miljöpartiet. 
 

Popskolan och Hip Hop studions sommaravslutning 
Den 2:a Juni 2016 anordnades en avslutningskonsert tillsammans med Popskolan och 
folkkök. Majornas Pastafabrik stod för pastan och MSF för beredning. Under kvällen fick 
Popskolans band samt ett par ungdomar från Hip Hop studion framträda inför publik. 
Kvällen hade ett 50-tal besökare.  
 
Ansvarig: MSF och NBV-personalen. 
 



Projekt  

 
                        
     12:e                        -                                                          
                var ca 43 ungdomar. Inbjudan gick ut                                       
                                                                            
                                 ed ett personligt brev. Cirka 25                    
                                              skolorna                                 
sommaraktivitet. Syftet med sommar                                                
                                                                                         
                                   100 kr per dag f              gande.                    
                         .  
 
Även i år                självkänsla, alkohol och droger                               
                                                                                  
renoveringsarbeten på ett par föreningar höll ungdomarna öppet café på 
frivilligcentralen Chapman en dag.               -                            
                                                            vi fyra pedagoger som handledde 
ungdomarna och skapade verksamheten.  
 
Ledare: Amanda Sjöstrand, Oskar Hellström, Greta Faxberg, Elin Berglund.  
 
              : SDF Majorna-Linné,                                                      
                , Robert Dicksons stiftelse, Bostadsbolaget, HSB, Carl Johans församling. 

 
Aktivitetsläger 
För första gången anordnande Majornas Samverkansförening Aktivitetsläger för barn i 
åldrarna 6-13 år under två en veckors perioder på sommaren. Lägren riktade sig i 
första hand till barn som inte redan är föreningsaktiva. Syftet med lägren är att öka 
deltagarnas känsla av delaktighet i sin egen hälsa, där hälsa ses som ett vitt begrepp 
som innefattar både fysiska och psykiska aspekter. Vi vill stärka deras tro på sin egen 
förmåga genom att, på ett positivt sätt, introducera olika aktiva och kreativa 
fritidsysselsättningar.  
 
Under de veckor som lägren pågick fick barnen testa och möta flera föreningar: 
Sandarna BK, Majornas Boxningsklubb, Spelets hus, Junis, Röda stens konsthall, skejt 
samt Fysiogames med FaR-teamet. Vi gjorde också en dagsutflykt till en 4H-gård med 
grillning och traktorfärd.  
 
Varje läger hade ca 20 barn samt två vuxna ledare och tre ferieungdomar i 16-17 års 
ålder som handledde. Mat ingick varje dag och det var kostnadsfritt att delta. 
Sammanlagt fick vi in drygt 70 anmälningar vilket verkligen visade på det stora intresset 
för dessa läger.  
 
Ledare: Samira Nygård Merzaei, Linnéa Löfving, Martin, Adam. 
              : SDF Majorna-Linné - MUCF, SISU-idrottsutbildarna, Wallenstam.  

 
Sommaröppet  
För första gången anordnade Majornas Samverkansförening Sommaröppet för barn och 
ungdomar. Syftet var att erbjuda öppen verksamhet, likt fritids, under 
industrisemestern när den mesta fritidsverksamheten var stängd i stadsdelen. Under tre 
veckor hade föreningen öppen verksamhet där frukost och lunch ingick varje dag. Bland 



annat besökte vi plaskdammen för bad, skejtade, körde karaoke och hittade på annat kul 
under dagarna. Sommaröppet besöktes av ca 5-20 barn varje dag.  
 
Ledare: Samira Nygård Merzaei, Linnéa Löfving, Lisa, Olle, och Tifa. 
 
              : SDF Majorna-Linné - MUCF.  

 

          

 
         i form av städ av                               , NBV´s musikhus på Lindholmen. 
 

                      utveckling  

 
                
                         eftermiddagsutbildning i HLR för personalen till 
Sommarverksamheten.  
 
              : Civilförsvarsförbundet  
 
Arbetsrätt 

Stina Lindgren har gått en 4-dagars kurs i arbetsrätt genom Social resursförvaltning. 
 

Idéburet offentligt partnerskap 
Föreningen har fått klartecken om en förlängning av IOP-avtalet fram till och med 2018-
12-31 
 
 

Ekonomi  
 
                                     för Aktivitetshuset samt personalkostnader. Genom 
IOP avtalet som initialt sträckte sig till slutet av 2016 ges numera möjlighet till en 
samordnartjänst i huset samt att hyran täcks. IOP avtalet är numera förlängt till slutet av 
2018 men är inte utökat utefter ökade lönekostnader eller hyresförändringar.  
 
Genom samordnartjänsten har större möjligheter getts att söka stöd till de 
verksamheter som finns samt utveckla nya verksamheter i huset vilket också gett en 
ökad lönekostnad. På lång sikt ser vi att avtalet bör förändras och utvecklas för att följa 
gängse löne- och hyresutveckling.  
 
Jämfört med föregående är så har, såväl intäkter som kostnader ökat, intäkterna med 
nära 19 % och kostnaderna med c:a 25%. Vi gör avsättningar på drygt 233.000 till 
projekt och verksamheter som  Brobygget, Sommarverksamhet 2017, Tjejskejt, 
Ungdomsprojekt, Folkkök, Majornaspelet samt förhöjda lönekostnader under 2017. 
Detta ska balanseras av resultat för 2016 som belöper sig till nära 221.000. 


